
< << << << <

��א�����د���������א����و������ز��א����ن�א����د�����������$'�'��&�א%$�د�א#�"��! �����������א��& 

 

  ì…^rjÖ]æ<�^’jÎøÖ<ð^´<í×¥ 

 2018 جوان: لثالثاالعدد  73
 

  

  اإلحتاد املصريف كآلية لتعزيز التكامل االقتصادي يف منطقة اليورو بعد أزمة الديون السيادية

  "مقاربة حتليلية"

  
                                            

  إلياس حناش. د

  أستاذ حماضر ب

  اجلزائر - جيجل جامعة 

   خريالدين بوزرب. د

  مساعد مؤقتأستاذ 

  اجلزائر - جيجل جامعة 

� �

  

  

  :امللخص

أبرزت أزمة الديون السيادية أن القطاع املصريف يف منطقة اليورو يعاين من مجلة من اإلختالالت سامهت يف تعميق آثار األزمة 

بشكل كبري، وهذا ما جعل التحرك حنو محاية النظام املايل وضمان إستقراره ضرورة ملحة من أجل احلفاظ على املكاسب احملققة من 

  .قدي، وقد تبلورت اجلهود املبذولة يف العمل على تشكيل احتاد مصريف يضمن أطر إشرافية وتنظيمية موحدةاإلحتاد الن

وهدفت هذه الدراسة ضمن إطار وصفي حتليلي إىل إبراز اآلليات اليت يقوم عليها اإلحتاد املصريف األورويب وتقييم مدى جناحه 

، وقد خرجت هذه الدراسة باستنتاج رئيسي يعكس األمهية الكبرية للتوجه حنو يف حتقيق صالبة القطاع املصريف يف منطقة اليورو

  .اإلحتاد املصريف يف تعزيز مسرية التكامل اليت بدأت منذ أكثر من عقد ونصف

  .البنوك، اإلشراف، اإلحتاد املصريف، منطقة اليورو، الديون السيادية، األزمة املصرفية: الكلمات املفتاحية

  

Abstract 

The sovereign debt crisis has highlighted that the banking sector in the euro area suffers from a 
number of imbalances which have contributed to the deepening of the effects of the crisis. This has made the 
move towards protecting the financial system and ensuring its stability an urgent necessity in order to 
preserve the gains achieved by the Monetary Union. Efforts have been made to work towards the formation 
of a banking union that will ensure uniform supervisory and regulatory frameworks.   

Within an analytical descriptive frame work, this study aims at highlighting the mechanisms 
underpinning the European Banking Union and evaluating its success in achieving the solidity of the banking 
sector in the Euro-Zone. The study concluded with a major conclusion that reflects the great importance of 
the trend towards the banking union in promoting the integration process which started more than a decade 
and a half.  

Keywords: Banking, Supervision, Banking Union, Euro zone, Sovereign Debt, Banking Crisis. 
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 مقدمة

يقوم النظام املايل يف منطقة اليورو بشكل أكرب على النظام املصريف للتمويل أكثر مما هو عليه يف الواليات املتحدة األمريكية،      

حيث متثل املصارف حنو ثالثة أرباع إمجايل الوساطة االئتمانية يف منطقة اليورو مقارنة بـالربع يف الواليات املتحدة األمريكية، ومع 

 االرتباط املوجود بني املخاطر السيادية واملخاطر املصرفية املتأصل يف أي اقتصاد حول العامل، والذي ختتلف درجاته من اقتصاد إىل آخر

باختالف درجة االعتماد على القطاع املصريف يف التمويل السيادي، تأثرت املصارف األوروبية بشكل كبري باملخاطر السيادية اليت 

  .2010بعد سنة عرفت تزايدا 

فبعد سلسة من اإلضطرابات يف سوق الديون السيادية واليت انتشرت على نطاق واسع يف النظام املايل ككل، أصبح بارزا    

بشكل جليا اإلختالالت الكبرية اليت يعاين منها القطاع املصريف يف بلدان االحتاد النقدي واليت مت جتاهلها إىل حد كبري خالل فترة 

، وعلى ضوء هذه االختالالت ظهرت مجلة من املقترحات اهلادفة إىل تعزيز قوة القطاع املصريف يف مواجهة هذه املخاطر، االستقرار

واليت تبلورت يف الدعوة إىل تشكيل إحتاد مصريف داخل منطقة اليورو، يعمل على معاجلة قضية اإلشراف على النظام املصريف ويعيد 

ماهي اآلليات اليت يقوم عليها مشروع اإلحتاد املصريف : ساس يتبلور التساؤل الرئيسي على النحو وعلى هذا األ. تنظيمه بشكل دقيق

  يف منطقة اليورو؟

  :وينبثق عن هذا التساؤل مجلة من التساؤالت الفرعية نوردها فيما يلي

  برزا هذه األزمة؟ماهي قنوات انتقال أزمة الديون السيادية إىل القطاع املصريف؟ وما هي االختالالت اليت أ •

 ماهي اآلليات اليت يقوم عليها اإلحتاد املصريف يف منطقة اليورو بعد ازمة الديون السيادية؟ •

 هل جنح اإلحتاد املصريف يف تعزيز صالبة القطاع املصريف بعد أزمة الديون السيادية؟ •

 و؟ماهي أبرز التحديات اليت تواجه جناح مشروع اإلحتاد املصريف يف منطقة اليور •

تربز أمهية هذه الدراسة من األمهية اليت حيظى ا اإلحتاد النقدي األورويب يف الساحة االقتصادية العاملية، حيث يلعب : أمهية الدراسة

استقرار هذه املنطقة دورا كبريا يف استقرار االقتصاد العاملي، هذا اإلستقرار يرتبط ارتباطا وثيقا بإستقرار القطاع املصريف، ويشكل 

متيل النظم املصرفية الوطنية إىل أن تكون كبرية بشكل خاص يف لنظام املصريف ملنطقة اليورو جزءا هاما من هذا النظام نظرا لضخامته، ا

 80مقارنة بـ % 360منطقة اليورو، حيث بلغ حجم األصول املصرفية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل يف منطقة اليورو ما يقارب 

تريليون دوالر مسبوقا بالقطاع املصريف الصيين  31حوايل  2016بلغ حجم أصوله يف اية  ملتحدة األمريكية، كمايف الواليات ا% 

تريليون دوالر، كما أن العدد األكرب من املؤسسات املالية ذات األمهية النظامية يقع يف منطقة اليورو بعشرة  33الذي حيوز حوايل 

 . مؤسسات 8األمريكية اليت يلغ عدد املؤسسات املالية ذات األمهية النظامية فيها  مؤسسات، متبوعة بالواليات املتحدة

نظرا لطبيعة الدراسة وحتقيقا ألهدافها مت اإلعتماد على املنهج الوصفي التحليل لشرح وحتليل بعض املعطيات : منهج الدراسة

  .لدراسةاالقتصادية من خالل البيانات التحليلة و اإلحصاءات املرتبطة مبحل ا

  :تنقسم هذه الدراسة اىل احملاور الرئيسية التالية: تقسيمات الدراسة

 أزمة الديون السيادية وتأثريها على القطاع املصريف يف منطقة اليورو  •
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 اإلجتاه حنو اإلحتاد املصريف األورويب بعد أزمة الديون السيادية  •

  يف يف منطقة اليورو والتحديات اليت يواجههاتقييم جناح اإلحتاد املصريف يف تعزيز صالبة القطاع املصر •

  أزمة الديون السيادية وتأثريها على القطاع املصريف يف منطقة اليورو: أوال

واجهت منطقة اليورو ثالثة أزمات متشابكة، بداية بأزمة ديون سيادية يف البلدان الطرفية اليت تواجه ارتفاع عائدات السندات 

السوق بشأن استدامة متويلها العام، وأزمة مصرفية تعكس املشاكل اليت يعاين منها القطاع املصريف بسبب املخاوف املتزايدة يف 

األورويب من نقص يف رأس املال ومشاكل السيولة والزيادة الكبرية يف القروض املتعثرة و األثار السلبية ألزمة الديون السيادية على 

  .1طيء وغري املوزع بشكل متساوي عرب االحتاد النقديالبنوك، وأخريا أزمة منو نامجة عن النمو الب

أظهرت أزمة الديون السيادية واألزمة املالية العاملية  جمموعة من نقاط الضعف  :نقاط الضعف يف القطاع املصريف ملنطقة اليورو -1

  :2يف  القطاع املصريف لبلدان منطقة اليورو ولعل أبرزها ما يلي

 قطاع املصريف لبلدان منطقة اليورو قبل أزمة الديون السيادية؛ضعف تقييم خماطر السيولة يف ال �

تعمل البنوك يف منطقة اليورو بقاعدة رأمسالية منخفضة نسبيا، ورافعة مالية مرتفعة ومصادر متويل غري مستقرة فضال عن عدم  �

 تطابق كبري يف استحقاق خصومها وأصوهلا؛

انات مبالغ فيها يف العديد من البلدان مما أدى إىل زيادة خماطر اإلئتمان، كانت العقارات واملمتلكات األخرى املستخدمة كضم �

 واملخاطر النظامية يف سنوات الركود واخنفاض قيمة املوجودات املتخذة كضمان؛

 أو البلدان املثقلة بالديون؛/اخنفاض ثقة املودعني بشكل كبري يف حالة وجود الكثري من املعلومات السيئة على البنوك و �

 تبار مجيع األوراق احلكومية استثمارات خالية من املخاطر رغم أن عالوة املخاطر ختتلف بني دول املركز ودول احمليط؛اع �

البنوك الكبرية هي أكرب بكثري مما يتناسب مع اقتصاداا، حيث يتطلب تأمني الودائع وحل املصارف إجراءات منسقة بني مجيع  �

 الدول أعضاء منطقة اليورو؛

يف حدوث اختالالت وجتزؤات ) يف البلدان الدائنة واملدينة على حد سواء(بقاء على اإلشراف على الصعيد الوطين ساهم اإل �

 .كبرية يف السوق املالية املشتركة، واليت يشكل إنشاء احتاد مصريف استجابة مؤسسية ضرورية هلا

   2013-2009خالل الفترة : ة اليوروقنوات انتقال أزمة الديون السيادية إىل القطاع املصريف يف منطق  -2

  :سامهت جمموعة من القنوات يف إنتشار األزمة يف منطقة اليورو واستمراريتها، وتشمل هذه القنوات ما يلي 

إن  الزيادة اهلائلة يف خماطر الديون السيادية تترجم مباشرة إىل خسـائر يف البنـوك بسـبب حشـود السـندات      :  القناة األوىل. أ

لكبرية اليت حتوزها، كما تبني من خالل اختبارات الضغط اليت أجرا اهليئـة املصـرفية األوروبيـة ومتـارين رأس املـال      السيادية ا

  3.ملواجهة هذه اخلسائر، وبالتايل يتعني على املصارف أن ختفف من حجمها

 .ورو كنسبة من إمجايل األصول املصرفيةويظهر اجلدول املوايل إمجايل حيازة البنوك من السندات السيادية يف بعض دول منطقة الي

  (%) 2010حيازة البنوك يف منطقة اليورو للسندت السيادية لسنة : 1اجلدول رقم

  فنلندا  بلجيكا  الربتغال  ايطاليا  فرنسا  اليونان  ايرلندا  اسبانيا  الدول

  2  33  49  50  55  60  65  81  %إمجايل احليازة من السندات السيادية

ank AuthorityEuropean B : Source 
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ترى العديد من الدراسات بأن العدوى السيادية بني بلدان منطقة اليورو تشكل قناة رئيسية النتقال األزمات، حيث : القناة الثانية. ب

إىل تؤدي الروابط عرب احلدود عرب القطاع املايل دورا حامسا يف نقل املخاطر داخل القطاع املصريف عرب البلدان ومن السوق املالية 

الدولة، إذ أن االندماج القوي لالقتصاديات منطقة اليورو، والتشابك الكبري بينها جيعل التطورات احلاصلة داخل دولة معينة سريعة 

  4.االنتقال إىل بنوك تقع خارج حدود هذه الدولة

جهها البنوك يف حالة تعثر اجلهة السيادية، وقد الصلة بني البنوك والسندات ال تتوقف على اخلسائر احملتملة اليت قد توا: القناة الثالثة. ج

تزداد تكاليف متويل املصارف حىت يف احلاالت اليت ال تؤدي فيها حيازات الديون السيادية إىل خسائر يف ميزانياا العمومية، وهناك 

ضمان، قناة التصنيف وقناة الدعم قناة ال(ثالث قنوات فرعية ميكن أن تؤثر من خالهلا الضغوط السيادية على تكاليف متويل البنوك 

  5):احلكومي

حيث أن السندات احلكومية هي أحد األوراق املالية الرئيسية املستخدمة للمعامالت املضمونة، ومبلغ األموال اليت : قناة الضمان -

نات، وقد تواجه البنوك اليت ميكن أن يقترضها البنك مقابل حمفظة األوراق املالية يعتمد على خماطر االئتمان والسيولة لتلك الضما

  . تعتمد على ضمانات سيادية إلجراء معامالت التمويل املضمونة قيود متويل ملحوظة

تفسر هذه القناة التغريات يف التكلفة واحلصول على التمويل املصريف الذي ينجم عن قرار وكاالت التصنيف : قناة التصنيف -

ث تقوم وكاالت التصنيف عادة بتنقيح التصنيفات للشركات بعد مراجعة التصنيف بتخفيض التصنيف الدين الصادر عن سيادة، حي

  .اخلاص بسيادا

يسمح الدعم احلكومي الضمين للبنوك جبمع األموال يف أسواق رأس املال بأسعار أقل من املؤسسات املالية : قناة الدعم احلكومي -

رجم الدعم احلكومي الضمين عادة إىل دعم صريح خالل األزمة املصرفية، اليت ال تستفيد من هذا الضمان، وعالوة على ذلك، قد يت

ويعتمد الدعم احلكومي للمصارف على ثالثة عوامل هي استعداد احلكومة لدعم املصارف، قرا املالية على توفري هذا الدعم، وحجم 

مل تظل ثابتة على املدى القصري واملتوسط، فإن املصارف والقطاع املصريف، ومبا أن رغبة احلكومة وهيكل القطاع املصريف هي عوا

 .الصلة بني الدعم احلكومي والتمويل املصريف على املدى القصري تتأثر يف معظمها بالتغريات يف قدرة احلكومة على تقدمي الدعم للبنوك

  تـأثري أزمة الديون السيادية على القطاع املصريف يف منطقة اليورو -3

دية بشكل واضح على القطاع املصريف يف منطقة اليورو، وهذا حبكم الدرجة الكبرية من الترابط بني املخاطر أثرت أزمة الديون السيا

املصرفية واملخاطر السيادية، وقد برز هذا التأثري يف اخنفاض مستويات الرحبية، تزايد حجم القروض املتعثرة و تراجع حجم األصول، 

  .ويوضح اجلدول املوايل ذلك

  تأثري أزمة الديون السيادية على القطاع املصريف يف منطقة اليورو: 2اجلدول رقم

  2013  2012  2011  2010  2009  املؤشر

  7.68  7.48  6.01  5.38  4.80  %عثرة تالقروض امل

  GDP % 114.1  112.1  110.6  109.7  108.4/حجم األصول

  6.91  5.36  2.19  4.65  3.41  % العائد على األسهم

  )world bank( بيانات البنك الدويل باالعتماد على: املصدر
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يربز من خالل اجلدول االرتفاع الواضح يف حجم القروض املتعثرة يف بنوك منطقة اليورو، حيث ارتفع حجمها من    

، ويرجع هذا االرتفاع بشكل كبري إىل الركود االقتصادي الذي عايشته 2013سنة %  7.6، إىل أكثر من 2009سنة % 4.80

كما يربز اجلدول التراجع الواضح يف مستوى رحبية املصارف يف منطقة واآلثار الذي تركته على النشاط االقتصادي، منطقة اليورو 

، لتواصل االخنفاض يف ظل تداعيات 2008سنة %  5.63، إىل حدود 2007سنة %  15.7اليورو، حيث اخنفضت من مستوى 

، إال اا عادت الخنفض 2010م من االنتعاش الطفيف يف العوائد سنة ، وعلى الرغ2009سنة %  3.41أزمة الديون السيادية إىل 

، ويف املقابل عرف حجم أصول بنوك الودائع يف ظل أزمة الديون % 7-5مرة أخرى يف ظل أزمة الديون السيادية وظلت تتراوح بني 

%  112.1إىل  2009سنة %  114 من السيادية تراجعا واضحا، حيث تراجع حجم األصول املصرفية إىل الناتج احمللي اإلمجايل

  .2014سنة %  100، لتواصل تراجعها يف ظل أزمة الديون السيادية إىل 2010سنة 

  اإلجتاه حنو اإلحتاد املصريف األورويب بعد أزمة الديون السيادية :  ثانيا

ومصطلح اإلحتاد املصريف هو  قة اليورو،يشكل اإلحتاد املصريف عنصرا أساسيا يف عملية التكامل االقتصادي واملايل يف منط      

التنظيم املايل : مصطلح فين، وهو يعين أشياء خمتلفة ملختلف األطراف، ومع ذلك يوافق اجلميع تقريبا على أنه يشمل على األقل

إلحتاد املصريف إىل ، ويهدف ا6املشترك، ج إشرايف مشترك وضمانات ودائع منسقة واتباع ج متكامل حلل املؤسسات املالية املضطربة

حتقيق العديد من األهداف تشمل كسر احللقة املفرغة بني املخاطر السيادية واملخاطر املصرفية، التقليل من جتزؤ السوق املصرفية يف 

حجم  أوروبا، وتعديل هيكل وقواعد الرقابة املصرفية ملواكبة التغريات اهلامة اليت حتدث يف النظم املصرفية كنمو الوسطاء وزيادة

  .  ، ولتحقيق هذه األهداف يقوم اإلحتاد املصريف على مجلة من الركائز يوضحها الشكل والتفاصيل املوالية7املعامالت

  ركائز اإلحتاد املصريف يف منطقة اليورو: 1الشكل رقم

  
Source : Giuseppe Boccuzzi, The European Banking Union : Supervision and Resolution, 1st 
Ed, Palgrave Macmillan, UK, 2016, p20 

     The Single Rulebookدليل القواعد املوحد  - 1

يف اإلطار  III، اعتمد االحتاد األورويب حزمة تشريعية لتعزيز تنظيم القطاع املصريف، وتنفيذ  اتفاق بازل2013جويلية  17يف 

ت السابقة ملتطلبات رأس املال ودخلت اللوائح اجلديدة املتعلقة باحلد القانوين لالحتاد األورويب، وتستبدل احلزمة اجلديدة التوجيها

-2014، مع فترة تنفيذ 2014حيز التنفيذ يف جانفي )  CRD ،CRR(التنظيمية والتوجيهية األدىن من متطلبات رأس املال 

املتطلبات السابقة خالل الفترة نفسها،  وتغطي مجيع البنوك ومعظم شركات االستثمار يف االحتاد األورويب، وتستمر فترة إلغاء 2019

 ويطبق التوجيه   إىل خلق دليل قواعد موحد، يغطي مجيع دول االحتاد األورويب وليس األعضاء فقط يف جلنة بازل، EBAودف 
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CRD ن رأس املال من خالل القوانني الوطنية، حيث مينح مرونة للدول األعضاء، كمنحها احلق يف مطالبة مصارفها الوطنية مبزيد م

على الشركات يف مجيع أحناء االحتاد األورويب، حيث  CRRاالحتياطي مما هو مطلوب مبوجب التشريع، يف حني ينطبق التنظيم 

يقدم جمموعة واحدة من القواعد االحترازية للبنوك يف االحتاد األورويب، وهي تنطبق مباشرة على مجيع املصارف يف الدول األعضاء، 

  .بشكل كامل يف مجيع دول االحتاد IIIعد على ضمان احترام املعايري الدولية التفاقية بازل وينبغي أن يسا

تشري أساسا إىل زيادة يف كمية ونوعية رأس املال اليت تؤخذ يف االعتبار عند حتديد احلد األدىن من مؤشر  :متطلبات رأس املال. أ

   :8 جيب على البنوك أن حتتفظ حبد أدىن من رأس املال مرجح باملخاطر CRD4املالءة املالية يف القطاع املصريف األورويب، ومبوجب 

  من األصول املرجحة؛% 8إمجايل رأس املال ال يقل عن  �

  من األصول املرجحة؛% 6رأس املال من املستوى األول ال يقل عن  �

 من األصول املرجحة؛% 4,5رأس املال الشرحية األوىل لألسهم العادية ال تقل عن  �

  ؛%2من األصول املرجحة باملخاطر، ورأس املال املستوى الثاين يقدر بـ % 1,5ال الشرحية األوىل إضايف يقدر بـ رأس م �

يطلب من البنوك أن حتتفظ برأس مال إضايف ذو نوعية جيدة لتلبية متطلبات رأس املال اجلديدة، حيث يطلب منها االحتفاظ  �

لألسهم العادية من أجل تلبية متطلبات  1حة باملخاطر من الشرحية من األصول املرج% 2,5 -0برأس مال يتراوح بني 

االحتياطي املعاكس للدورية، كما أن املصارف اليت تعترب بنوك ذات أمهية نظامية عاملية أو إقليمية تكون مطالبة مبستويات أعلى من 

احتياطي أعلى، ولكن فقط إذا كان هناك  وجيوز للدول األعضاء تطبيق%  3,5-  1لألسهم العادية تتراوح ما بني  1الشرحية 

 % 5-0دليل على تغريات يف شدة املخاطر االحترازية الكلية أو النظامية يف النظام املايل، حيث ميكن فرض احتياطي يتراوح بني 

 من أجل تنظيم املخاطر النظامية اهليكلية؛

اع الرأمسالية املطلوبة على مراحل حبلول األول من يناير ، وتبدأ عملية االقتط2014يبدأ تنفيذ متطلبات رأس املال يف جانفي  �

أي عدم وجود مرحلة ( 2014، ويطلب من بعض الدول كاململكة املتحدة اقتطاعات رأمسالية كاملة اعتبارا من عام 2019

  ).انتقالية

  .املوايل يوضح متطلبات رأس املال للمصارف األوروبية املربجمة حسب التوجيه واجلدول

  احلد األدىن لنسبة كفاية رأس املال يف مصارف االحتاد األورويب: 3رقم اجلدول 

  : %الوحدة                                                                                                                       

  2019  2018  2017  2016  2015  السنة

CET1 4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  

  2,5  1,875  1,25  0,625  -  امش اإلضايف لرأس املالاهل

  2,5  1,875  1,25  0,625  -  اهلامش املضاد للدورية

  CET1 4,5  5,75  7,0  8,25  9 ,5إمجايل

  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  رأس املال اإلضايف الشرحية األوىل

  2  2  2  2  2  الشرحية الثانية

  13  11,75  10,5  9,25  8  اإلمجايل

  2أعلى من   -  مهية النظامية احملليةاملؤسسات ذات األ

  3إىل  1من   -  املؤسسات ذات األمهية النظامية

Source : BCBS, (2011), European Commission, (2013). 
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من أجل معاجلة املخاطر النظامية على املستوى الوطين، تعمل الدول األعضاء على : احلد من التعرض للمخاطر النظامية. ب

أكثر صرامة لتشديد متطلبات األموال الذاتية والتعرضات الكبرية، ويتعني على أي دولة عضو ترغب يف فرض مثل  تدابري تنظيمية

والبنك املركزي األورويب وتقدم مربرا، و جيوز  ESRBهذه التدابري أن تبلغ الربملان األورويب واملفوضية األوروبية  وجملس 

ا اإلجراء يف ظروف معينة باألغلبية، ومع ذلك، جيوز أن تفرض أي دولة عضو للمجلس بناء على اقتراح اللجنة أن يرفض هذ

التدابري املؤقتة التالية وال جيوز رفضها من قبل الس كزيادة أوزان املخاطر للقروض العقارية السكنية والتجارية والتعرض للمخاطر 

ع الدول األعضاء فإن املفوضية األوروبية خمولة بفرض متطلبات داخل القطاع املايل ويف حالة املخاطر النظامية اليت تؤثر على مجي

ملدة سنة  )مستوى األموال الذاتية، التعرضات الكبرية واإلفصاح(احترازية أكثر صرامـــــة يف بعض اـــاالت 

  .9  واحدة

، غري أن 10يت تتبعها جلنة بازلبنفس الطريقة ال LCRحيدد االحتاد األورويب نسبة تغطية السيولة : تعزيز سيولة املصارف. ج

حيث تلعب السندات احلكومية للدول األعضاء   قائمة األصول اليت تعترب أصوال سائلة عالية اجلودة مقيدة أكثر من مقررات بازل

، وعالوة على ذلك فإن 11دورا أكثر بروزا نسبيا، وعلى النقيض من ذلك حتظر أصول شركات االستثمار وتعهدات التأمني

ة اجلديدة ال تضع حدا لتعرض املصارف املدنيني فرديني إذا كان املدين سياديا، بالنسبة للمدينني اآلخرين يتم تطبيق حد الالئح

نسبة التمويل الصايف املستقر بشكل فضفاض، ومل يتم اعتماد التعريف الواضح  CRRكما حيدد %   25كبري للتعرض بنسبة 

ؤسسات أن تكفل الوفاء بااللتزامات الطويلة األجل على حنو كاف يتنوع أدوات ، ويذكر فقط أنه على املIIIالتفاق بازل 

ومن املقرر أن تقدم املفوضية عند االقتضاء اقتراحا تشريعيا لتحديد تفاصيل  ،12التمويل املستقرة يف ظل الظروف العادية والصعبة

 .صايف نسبة التمويل املستقر

يف حني يكون االنتقال قبل عام  IIIأشهر من تاريخ بداية التنفيذ حسب بازل  10بعد  ويبدأ تاريخ تنفيذ نسبة تغطية السيولة  

كما يتم تطبيق هذه النسبة على املستوى   2015، حيث تكون بداية التطبيق هو أكتوبر IIIواحد من اية التطبيق حسب بازل 

  .يخ تطبيق نسبة تغطية السيولة يف مصارف االحتاد األورويبالفردي واملوحد جلميع البنوك يف االحتاد األوروبية ويظهر اجلدول توار

  اجلدول الزمين لتطبيق لنسبة تغطية السيولة يف دول االحتاد األورويب: 4اجلدول رقم 

  2018جانفي   2017جانفي   2016جانفي   2015أكتوبر   السنة

  % 100  %80  70%  %60  التقدم

Source : BCBS, (2011), European Commission, (2013). 

يهدف التوجيه الرابع اخلاص مبتطلبات رأس املال إىل استحداث تدابري للحيلولة دون املخاطرة املفرطة اليت : حوكمة الشركات. د

تعزيز التنوع، االحتياجات التدريبية املستمرة، باإلضافة   تأخذها املصارف، ودف التدابري املقترحة إىل حتديد اهلياكل اإلدارية بوضوح

ما جاءت به بازل يف هذا اجلانب تتضمن التوجيه متطلبات تتعلق بعدد املقاعد اليت ميكن أن يشغلها الرؤساء، وتستكمل هذه  إىل

 التدابري بأحكام تتعلق بسياسة األجور، وقد جاء التوجيه مبعايري واضحة للمكافآت الثابتة و املتغرية وزيادة الشفافية من خالل اشتراط

صية لألشخاص الذين يكسبون أكثر من مليون يورو سنويا و تضع اللوائح اجلديدة أيضا معايري مشتركة، نشر التفاصيل الشخ

وعقوبات ودف هذه العناصر إىل زيادة مساءلة اإلدارة العمليات ملؤسسات االئتمان من أجل احلد من التعرض املفرط للمخاطر مما 

ماليني يورو، وفيما يتعلق باألشخاص  5ات على األشخاص الطبيعني إىل ، وتصل العقوب13يسهم يف ظهور أزمة ذات تأثري كبري
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من قيمة التداول، كما تضم اإلصالح أيضا  %10االعتباريني فقد مت تنسيق احلد األقصى للعقوبات على املستوى األورويب بنسبة 

السلطات املختصة، ويكون ذلك من خالل وضع  نظاما للتنبيه عن األخالقيات لرصد اإلبالغ عن االنتهاكات احملتملة و الفعلية إىل

 .14 قواعد واضحة تضمن محاية كافية للمبلغني عن املخالفات

 CRRخبالف متطلبات رأس املال القائمة على املخاطر، واليت تستند إىل افتراضات منوذجية، فإن : تعزيز نسب الرفع املايل. ه

، حيث يطلب من مجيع 15نه ال ينص على حد أدىن كمي جيب الوفاء به،  ولكIIIحيدد نسبة الرفع املايل بنفس طريقة بازل 

لن  III، الكشف عن نسبة الرافع املايل ومكوناا باستخدام منوذج موحد، ومتاشيا مع بازل 2015املؤسسات، اعتبارا من عام 

، تتبع اجلهات 2017يت تستمر حىت يناير حيدد املشرفون يف البداية متطلبات احلد األدىن من الرفع املايل، وخالل فترة املالحظة ال

الرقابية النسبة اجلديدة من أجل حتقيق أثرها بشكل أوثق، وقد يؤدي ذلك إىل إحداث تغيريات منهجية تقييم خماطر االئتمان من 

التشاور مع  أجل حساب نسبة الرفع املايل ال سيما أن بعض التوصيات ال تزال تناقشها جلنة بازل وحتتاج إىل توضيحها من خالل

، وعالوة على ذلك تنظر املفوضية األوروبية يف إنشاء مستويات خمتلفة من نسب الرفع املايل استنادا لنموذج 16القطاع املصريف

  .األعمال، املخاطر وحجم املصارف

نك إجنلترا إلضفاء صبغة يف بعض دول االحتاد مثل اململكة املتحدة، مت إدخال بالفعل متطلبات نسبة رافعة مالية ملزمة، حيث خيطط ب

  .من الرافعة املالية %3رمسية على متطلباته احلالية لكي تكون لدى مجيع البنوك نسبة ال تقل عن 

  )Single Supervision Mechanism( آلية اإلشراف املوحدة - 2

منطقة اليورو، كما هو حمدد يف  توجه البنك املركزي األورويب حنو اإلشراف املباشر على البنوك اهلامة يف 2014يف نوفمرب      

من إمجايل %  85مصرفا ميثلون  129، وتنظيم إطار عمل آلية اإلشراف املوحد فإن )6املادة ( SSM تنظيم آلية اإلشراف املوحد

%  15 بنك أقل أمهية متثلون أقل 3000أصول البنوك يف منطقة اليورو ختضع لإلشراف املباشر للبنك املركزي األورويب، يف حني أن 

من إمجايل املوجودات تبقى حتت اإلشراف املباشر للسلطات الوطنية املختصة، ومع ذلك فإن القطاع املصريف ككل يشرف عليه البنك 

  .17املركزي األورويب

  .ويربز الشكل املوايل اإلشراف املايل األورويب بعد إدخال آلية اإلشراف املوحد       

   SSM ورويب بعد إدخال آلية اإلشراف املوحدةاإلشراف املايل األ: 2الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

 :من إعداد الباحثني باإلعتماد على: املصدر

 

إشراف مباشر للبنك املركزي 

 األورويب

 إشراف وطين بالدرجة األوىل

 ضمن

SSM 

 دول خارج

SSM 
 إشراف وطين

 خارج

SSM 
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Maria Majkowska, Analysis of the works on the Banking Union : from the Persepective of a 
Non Euro Area Country, Research Reports, the Institute for Public Affairs, 2015, p14. 

  :18يلي ودف آلية اإلشراف املوحدة إىل حتقيق ما

 تعزيز الشفافية وتشديد الرقابة ووضع معايري ونسب لكفاية رأس املال يف البنوك الكربى يف منطقة اليورو؛ �

، األمر الذي سيؤدي إىل وضع آلية متكن هذه اآللية منطقة اليورو من التحرك إىل املرحلة الثانية من إنشاء اإلحتاد املصريف �

 للتعامل مع البنوك املتعثرة؛

توفر اآللية مركزية إلدارة األزمات مبا يضمن سرعة وفاعلية التعامل مع األزمات وجتنب البطء يف عملية اختاذ القرار بسبب  �

  . احلاجة إىل موافقة احلكومات يف كل دولة

  :19ى املهام التالية للبنك املركزي األورويبعل  SSM/2013/1024من التنظيم  4وتنص املادة 

 تفويض املصارف وسحب التراخيص؛ �

 ضمان االمتثال للمتطلبات التنظيمية مثل متطلبات كفاية رأس املال والرفع املايل؛ �

 ضمان االمتثال للمتطلبات املتعلقة بإدارة البنوك؛ �

 املراجعة اإلشرافية وإختبارات الضغط؛ �

 د و التدخل املبكر عندما ال يليب البنك املتطلبات التنظيمية؛اإلشراف على خطط اإلستردا �

  .SSMإمكانية تقدمي توصيات احلل إىل جملس اإلشراف املوحد  �

وللقيام ذه الوظائف يقوم البنك املركزي األورويب دوريا بنشر قائمة للبنوك ذات األمهية واألقل أمهية لتحديد نطاق إشرافه، 

مؤسسة مهمة ختضع لإلشراف املباشر للبنك املركـزي األورويب   25للبنك املركزي األورويب  2014تقرير وتضم أملانيا مثال وفقا ل

DeutscheBank20، وAareal Bank AG ،commerzbank AG أبرزها
. 

نـك  يف إطار آلية اإلشراف املوحد، يتم إعداد القرارات اإلحترازية اجلزئية من قبل جملس اإلشراف، الذي يعترب جزء مـن الب 

املركزي األورويب ويتألف الس من رئيس البنك املركزي األورويب ونائب رئيس، وأربعة ممثلني آخرين، وممثل للسلطات الوطنيـة  

املختصة من كل دولة من الدول األعضاء املشاركة يف اآللية، وتتخذ القرارات رمسيا باألغلبية، غري أن جملس اإلشراف ليس هو اهليئة 

القرار يف البنك املركزي األورويب، حيث تعرض مشاريع قرارات جملس اإلشراف على جملس إدارة البنـك املركـزي   النهائية لصنع 

  21.األورويب، وال تعترب معتمدة إال إذا مل يعترض جملس اإلدارة يف غضون فترة زمنية حمددة

ف البنك املركزي األورويب، األمر الذي يعتـرب  من بني عيوب هذه اآللية أا ليس شاملة ألا تستثين البنوك الصغرية من إشرا

خلال يف اآللية، حيث من املمكن ان تنشأ املخاطر اهليكلية من البنوك الصغرية  ووضع نظام مايل يتكون من فئتني يعترب نظامـا غـري   

  .22نامستقر يف جوهره ألنه يشجع أصحاب الودائع و البنوك إىل التوجه إىل الفئة اليت يعتقد أا أكثر أما

 )Single Resolution Mechanism ( آلية احلل املوحدة. 3

تعترب هذه اآللية الركيزة الثانية لإلحتاد املصريف األورويب وهي تكملة آللية اإلشراف املوحدة ، وخبالف آلية اإلشراف، فإن           

، وتتدخل هذه اآللية يف حالة 23الوطنية إلختاذ القرار مصطلح املوحدة ضمن آلية احلل هي جمرد تسمية فقط، ألا تتعايش مع الترتيبات

البنوك اليت تعاين من صعوبات على الرغم من الرقابة الصارمة وميكن إعادة تنظيمها بكفاءة وبأقل تكلفة، وجتنيب دافعي الضرائب 

: " حل، وجوهرها بسيط جدا وهو واالقتصاد احلقيقي من هذه املسؤولية ويستند متويل إعادة تنظيم البنوك إىل نظام متعدد املرا

التمويل توفره األسواق، أي من أموال القطاع املايل، وال تضمن قواعد إعادة التنظيم حكم يقضي بأن يقوم دافعي الضرائب بإنقاذ 
 :25، وتتضمن آلية احلل املوحد األسس التالية24"البنوك الفاشلة
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 لبنوك يف منطقة اليورو؛جملس احلل املوحد هو اهليئة الوحيدة املسؤولة عن حل ا �

، وتدعم من )من إمجايل املطلوبات، قبل تصفية األصول%  8نسبة تصل إىل ( احلل يستم متويله من قبل مسامهي البنك والدائنني  �

 كحد أقصى من إمجايل املطلوبات؛%  5قبل صندوق احلل املوحد عند مستوى 

 8وتتشارك تدرجييا خالل  2016توى الوطين اعتبارا من جانفي الصندوق ممول من رسوم املصارف اليت يتم مجعها على املس �

 ؛2024مليار يورو حبلول  55سنوات، ما قيمته 

 .2015تدخل آلية احلل املوحد حيز التفيذ بداية من جانفي  �

  :26ومتر آلية احلل املوحدة على املراحل املوالية

هة الرقابية واإلشرافية إشارة بأن بنك ما يعاين من صعوبات مالية حادة إطالق البنك املركزي األوريب على اعتباره اجل: املرحلة األوىل

  .وجيب أن يتم معاجلتها

مكون من ممثلني عن البنك املركزي األورويب   Single Resoulution Boardتشكيل جملس احلل املوحد: املرحلة الثانية

اليت يكون فيها مقر إدارة البنك أو فروعه، ويقوم الس بتحضري ) ية احملليةالبنوك املركز(واملفوضية األوروبية والسلطات الرقابية احمللية 

القرار حول البنك املعين بعد دراسة وحتليل أوضاعه وحتديد املنهاج املناسب الذي جيب أن يتبع حلل مشاكل البنك املعين، أي حتديد 

  .ات الرقابية احمللية أن تشارك يف هذا العملاألدوات اليت جيب أن تستخدم وكيف ميكن لصندوق احلل املوحد والسلط

على أساس القرار الذي خرج به الس، يرفع القرار إىل املفوضية األوروبية لتقرر مىت وكيف جيب أن يطبق القرار : املرحلة الثالثة

  .واألموال الالزمة لتنفيذه

إشراف ورقابة جملس احلل املوحد لضمان تنفيذه حسب توصية الس تقوم السلطات الرقابية احمللية بتنفيذ القرار حتت : املرحلة الرابعة

وإذا مل ينفذ حسب توصيته يقوم الس مبخاطبة البنك مباشرة ويطلب منه تنفيذ القرار حرفيا، وخالهلا يتم انشاء صندوق خاص 

لبنوك العاملة يف منطقة اليورو وحيل لتمويل عملية إعادة هيكلة البنك حتت إشراف الس، وتكون أموال الصندوق مسامهات من ا

  .الصندوق حمل األموال الوطنية  اليت كانت تقدم من خزائن الدول من أموال دافعي الضرائب

تربز أمهية هذه اآللية يف أا تنقل قرار إعادة هيكلة أو تصفية البنوك إىل البنك املركزي األورويب، كما أن تكاليف إعادة اهليكلة 

 27.من خالل مسامهتها يف الصندوق، وبالتايل أصبح قرار التصفية أو إعادة اهليكلة فنيا وليس سياسيا تتحملها البنوك

  )(Deposit Guarantee schemeخمطط ضمان الودائع   -4

فإن يعترب خمطط ضمان الودائع الركن الثالث من االحتاد املصريف األورويب، وعلى عكس آلية اإلشراف املوحد وآلية احلل املوحد، 

خمطط ضمان الودائع ليس مركزي على املستوى األورويب، ولكنه جمزأ على املستوى الوطين، فالودائع اليت تصل قيمتها إىل 

وسوف يتم اإلنتقال تدرجييا إىل نظام ضمان ودائع ) DGS(يورو مؤمنة حاليا من خالل برامج التأمني على الودائع  100.000

ذا املخطط خالل ثالث خطوات، تبدأ من خالل خطة إعادة التأمني اليت تستمر إىل غاية ، وسوف يتطور ه(EDIS)موحد مشترك 

، وخالل هذه املرحلة فإن األنظمة الوطنية للتأمني على الودائع ميكنها الوصول إىل أموال النظام املوحد فقط بعد استنفاذ أمواهلا 2020

 2020وى معني فقط، وخالل مرحلة التأمني املشترك اليت ستبدأ يف عام اخلاصة، وسوف يوفر النظام املوحد أموال إضافية إىل مست

 سيصبح النظام املوحد نظاما متبادال تدرجييا، مما يعين أنه لن يكون مطلوبا على النظام الوطين استنفاذ أمواله قبل الوصول إىل النظام

، ويقوم نظام ضمان الودائع 28خطط تأمني الودائع احملليةفإن النظام املوحد سوف يؤمن تأمني تاما  2024املوحد، اعتبارا من عام 

  :29بوظيفتني رئيسيتني



< << << << <

��א�����د���������א����و������ز��א����ن�א����د�����������$'�'��&�א%$�د�א#�"��! �����������א��& 

 

  ì…^rjÖ]æ<�^’jÎøÖ<ð^´<í×¥ 

 2018 جوان: لثالثاالعدد  83
 

يورو لكل مودع لكل  100.000فإنه مينح دفعات لبعض املودعني حتت عتبة معينة، تبلغ : من منظور احترازي جزئي •

 .مصرف، مقابل التخلف عن السداد البنكي، والذي يعترب جتنبا هلروب الودائع والذعر

جينب العدوى من فشل بنك أن يصيب  السوق بأكمله، على افتراض أبعاد نظامية، األمر الذي : ر احترازي كليمن منظو •

 .يتطلب دعما ماليا لتحويل األصول واإللتزامات األخرى للبنك املتعثر إىل البنوك السليمة األخرى

طط احلل، يف حني أن اهلدف األول يدار من قبل خمطط يف إطار آلية احلل املوحدة حيقق صندوق احلل املوحد اهلدف الثاين ضمن خم

  .30ضمان الودائع الوطين

  تقييم جناح اإلحتاد املصريف يف تعزيز صالبة القطاع املصريف يف منطقة اليورو والتحديات اليت يواجهها: ثالثا

 تقييم جناح اإلحتاد املصريف يف تعزيز صالبة القطاع املصريف يف منطقة اليورو -1

م جناح اإلحتاد املصريف يف تعزيز صالبة القطاع املصريف يف منطقة اليورو على جمموعة من املؤشرات أبرزها معدل كفاية يعتمد تقيي

  .رأس املال، معدل الرفع املايل، نسب السيولة ومعدالت الرحبية

رية تؤيت مثارها حيث تظهر مصارف إن جهود إعادة الرمسلة اليت بدلتها البنوك األوروبية يف السنوات األخ: كفاية رأس املال  - أ

منطقة اليورو مركزا قويا لرأس املال، واستمرت يف تعزيز ميزانيتها العمومية مما جعل القطاع املصريف أكثر مرونة وقوة، ويظهر اجلدول 

 .املوايل تطور كفاية رأس املال يف مصارف منطقة اليورو

  2017- 2011ارف منطقة اليورو للفترة تطور متوسط معدل كفاية رأس املال ملص: 5اجلدول رقم

  : %الوحدة

جوان   البيان

2011  

جوان 

2012  

جوان 

2013  

جوان 

2015  

جوان 

2016  

مارس 

2017  

  13,74  12,8  11,8  9,0  7,8  5,3  الشرحية األوىل لألسهم العادية

  0  0  0  15  9  29  )مليار يورو( 4,5مقدار العجز يف الشرحية األوىل عند مستوى 

  1  1  1  65  130  277  )مليار يورو( 4,5 الشرحية األوىل عند مستوى مقدار العجز يف

  14,75  13,4  12,3  9,2  8,1  6,8  %رأس املال الشرحية األوىل

  17,45  16,1  14,7  10,9  9,1  8,1  %إمجايل رأس املال

  -  4  8  120  249  411  مقدار العجز يف رأس املال الشرحية األوىل

  -  6  18  190  383  544  مقدار العجز يف إمجايل رأس املال

 European Banking Federation Data :من إعداد الباحثني باالعتماد على: املصدر
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يف النصف %  11,8إىل  2007يف % 8,3يربز من خالل اجلدول أعاله أن الشرحية األوىل لألسهم العادية ارتفعت من 

وعلى الرغم من أن مستويات التحسن   2017ول من خالل الثالثي األ% 13,7لتواصل االرتفاع إىل أكثر  2015األول من 

  .يف رأس املال متفاوتة بشكل واضح بني اقتصاديات منطقة اليورو إال أن هناك اجتاه متزايد لتحسني نوعية رأس املال

روبية كما يربز اجلدول أن العجز يف رأس املال تراجع بشكل تدرجيي خالل الفترة ما يدل على حتسن ميزانية املصارف األو

 2011مليار يورو اعتبارا من  540خالل الفترة، حيث خفضت بنوك منطقة اليورو نسبة إمجايل العجز يف رأس املال بأكثر من 

 .وذلك أساسا عن طريق زيادة رأس املال وإنشاء األرباح

ت رفع مايل مقبولة استطاعت مصارف منطقة اليورو أن حتقق مستويا: مستويات الرفع املايل يف مصارف منطقة اليورو. ب

 .، واجلدول املوايل يربز ذلك2017-2011خالل الفترة 

  2017-2011نسب الرفع املايل يف مصارف منطقة اليورو للفترة :  6اجلدول رقم

  2011جوان   السنة
جوان 

2012  
  2017مارس   2016جوان   2015جوان   2013جوان 

  5,29  4,7  4,4  3,1  3,1  2,8  (%)نسب الرفع املايل 

  -  3  9  64  -  -  )مليار يورو(العجز  مقدار

  European Banking Federation data :من إعداد الباحثني باالعتماد على: املصدر

على الرغم من أن السلطات األوروبية مل حتدد نسبة رفع مايل مثل ما كان يف الواليات املتحدة األمريكية إال أن مقارنتها مع 

يربز أن هناك تطور يف نسبة الرفع املايل يف مصارف منطقة اليورو، حيث ارتفعت % 3والبالغة  النسبة املفروضة من قبل جلنة بازل

، كما مت ختفيض العجز يف رأس املال 2017خالل الثالثي األول من % 5,29إىل  2011منتصف % 2,8نسبة الرفع املايل من 

  .2016 منتصف مليار يورو يف 3مليار يورو إىل  64من % 3للوصول إىل نسبة رفع مايل 

فيما خيص نسب السيولة استطاعت بنوك منطقة اليورو يف اإلمجال أن حتقق نسب  :نسب السيولة يف مصارف منطقة اليورو. ج

، وصوال إىل 2016منتصف % 135إىل  2011منتصف % 71سيولة مقبولة، حيث ارتفعت نسبة تغطية السيولة تدرجييا من 

، وتدل هذه النسب على تزايد قدرة املصارف على مواجهة الصدمات قصرية 2017ن خالل الثالثي األول م% 141أكثر من 

  .األجل، واجلدول املوايل يوضح تطور نسب تغطية السيولة يف القطاع املصريف ملنطقة اليورو

  2017-2011نسب تغطية السيولة يف مصارف منطقة اليورو خالل الفترة :  7اجلدول رقم

  2017مارس   2016جوان   2015جوان   2013جوان   2012جوان   2011جوان   السنة

LCR (%) 71  -  110  128  135,8  141,7  

  العجز يف رأس املال

  )مليار يورو(
1200  -  262  33  3  -  

  European Banking Federation data :من إعداد الباحثني باالعتماد على: املصدر
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مؤشرا رئيسيا لتقييم جاذبية  ROEعائد على حقوق املسامهني يعترب مؤشر ال: مستويات الرحبية يف مصارف منطقة اليورو. د

 القطاع املصريف للمستثمرين، ويف القطاع املصريف األورويب، فبعد التراجع الكبري الذي عرفه هذا املؤشر خالل األزمة املالية العاملية

سنة % 3,8ليال حيث وصل إىل ، عاد لينتعش ق2008سنة % 1,5-إىل  2007العام % 10,6أين تراجع معدل العائد من  

خالل %  0,9-و % 0,2-، إال أنه وبسبب أزمة الديون السيادية عاد لنخفض إىل مستويات سالبة حيث وصل إىل  2010

، 2014العام % 3,2عادت مستويات العائد إىل االنتعاش حيث وصل إىل  2013على التوايل وبداية من  2012-2011سنيت 

، وعلى الرغم من أن هذا االنتعاش يدل على تعايف تدرجيي 201731الل الثالثي األول من خ 2015،7,09العام % 4,3و 

 .2007للقطاع املصريف األورويب إال أنه ال يزال أقل بكثري من قيمة 

ويشري إىل تزايد التجزؤ  حيث حققت بعض  2007ويتباين العائد على حقوق املسامهني احملقق يف دول منطقة اليورو منذ عام 

ومن ناحية أخرى سجلت بعض الدول عائد برقمني % 7,6 -، قربص24,2%-بلدان نتائج سلبية مثل اليونان ال

يف هولندا، % 7,0حوايل  2015، ويف أكرب اقتصاديات االحتاد األورويب بلغ العائد العام %10,7والتيفيا % 10,3كبلجيكا

  .32يف املانيا% 1,7يف إيطاليا و% 3,1ة و يف اململكة املتحد% 3,2يف اسبانيا و % 6,6يف فرنسا و % 6,8

على الرغم من اآلثار اإلجيابية املنظورة اليت تركها اإلحتاد املصريف يف القطاع : حتديات ومعوقات جناح اإلحتاد املصريف -2

 :املصريف ملنطقة اليورو، إال أن هناك مجلة من التحديات اليت تواجه جناحه، ولعل ابرزها

الدول األعضاء يف منطقة اليورو وخالفا للواليات املتحدة األمريكية ال تستطيع التنازل : التمويلصعوبة فصل السيادة عن   -  أ

 .عن السيادة ذات الصلة على التمويل املصريف واخلاص، وهذا ما قد خيلق تصدعات داخل اإلحتاد النقدي األورويب

 حيقق املهام االقتصادية اليت تبشر ا رؤية اإلحتاد جتميع السيادة يف مركز واحد ال: إستمرارية وطول الدورات االقتصادية  -  ب

املصريف، إذ أن التظاهر بفصل متويل القطاع العام عن متويل القطاع اخلاص قد يتسبب يف تفاقم دورات الطفرة واإليار املالية بدال 

 .33من دئتها، ويف اتمعات املعاصرة أصبح التمويل مسيسا بشكل ال رجعة فيه

يعترب اخنفاض الرحبية مصدر قلق رئيسي ملالكي البنوك، وهو أيضا مصدر قلق : الرحبية يف املصارف األوروبية تراجع - ج

للمشرفني، وعلى املدى الطويل دد الرحبية املنخفضة قدرة البنوك على توليد رأس املال والوصول إىل األسواق املالية ويف األخري 

ار املصارف، وتعاين املصارف األوربية من ضعف مزمن يف الرحبية، ومن احملتمل أال يكفي يؤثر االفتقار إىل الرحبية على استقر

التعايف الدوري مبفرده الستعادة رحبية البنوك ويصدق هذا بشكل كبري على البنوك احمللية اليت هي أشد تعرضا ملخاطر اقتصاداا 

قطاع املصريف األوريب يف ظل التحديات اهليكلية على مستوى النظام احمللية، وتشكل ضعف الرحبية حتديا كبريا لعودة االستقرار ل

اليت من بينها وجود كثافة مصرفية زائدة اليت تتباين من بلد إىل آخر، احلجم الكبري لألصول مقارنة حبجم االقتصاد أو العدد الكبري 

يف حمدودية فرص اإلقراض أو ارتفاع عدد الفروع إخل وميكن أن تسبب هذه السمات ... للبنوك الضعيفة أو ذات التركيز اإلقليمي

  .34نسبة إىل األصول يف اجلهاز املصريف مما يضيف التكاليف وخيفض أوجه الكفاءة التشغيلية

نقل املخزونات الرأمسالية من التنظيم إىل التوجيه، أعطى مرونة أكرب يف اجلانب الوطين، وقد برر صانعو : املراجحة التنظيمية -د

وضعت للمصارف النشطة دوليا، وأن  IIIبالتشديد على أن اتفاقيات بازل  IIIهذه اخلطوة والنسخة اخلفيفة من بازل السياسات 

مصرف وشركة استثمارية نشطة يف مجيع أحناء أوروبا، غري أن اجلانب السليب  8300جيري تطبيقه على أكثر من   CRDالتوجيه 

  . 35ذ الذي حيتمل أن خيلق جماال غري متكافئ يف االحتاد األوريب يؤدي إىل املراجحة التنظيميةهلذه املرونة هو عدم اليقني، وتعقيد التنفي

 

 



< << << << <

��א�����د���������א����و������ز��א����ن�א����د�����������$'�'��&�א%$�د�א#�"��! �����������א��& 

 

  ì…^rjÖ]æ<�^’jÎøÖ<ð^´<í×¥ 

 2018 جوان: لثالثاالعدد  86
 

  اخلامتة 

أظهرت أزمة الديون السيادية أن االستقرار املايل ال ميكن حتقيقه على املستوى الوطين بسبب احللقة املفرغة اليت تنشأ بني البنوك 

احللقة من خالل إنشاء احتاد مصريف يضمن معاجلة اإلختالالت اليت يعاين منها القطاع  واحلكومات، وضرورة العمل على كسر هذه

املصريف، وجينب دافعي الضرائب من حتمل نتائج السياسات الغري املدروسة للمصارف، وقد خلصت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج 

  : نوردها على النحو التايل

ورو من مجلة من اإلختالالت اليت سامهت يف تعميقّ أزمة الديون السيادية، ويعترب التفاوت يعاين القطاع املصريف يف منطقة الي �

 .الكبري يف درجة اإلشراف الوطين على القطاع املصريف أبرز إختالل هيكليا داخل منطقة اليورو

دول منطقة اليورو، وقد تضمن مجلة  يعكس اإلجتاه حنو تشكيل االحتاد املصريف اجتاها إجيابيا حنو تعزيز التكامل االقتصادي بني �

من اإلصالحات التنظيمية واملؤسسية يف منطقة اليورو كخلق دليل قواعد موحد، ووضع آلية للحل املوحد وأخرى لإلشراف 

 .مع اإلجتاه حنو وضع نظام ضمان موحد للودائع

اذ القرار يف منطقة اليورو، حيث يعمل البنك عكست الركائز اليت يقوم عليها اإلحتاد األورويب إجتاها واضحا حنو مركزية اخت �

املركزي األورويب كمشرف وحيد على القطاع املصريف بصفة عامة والبنوك الكبرية بصفة خاصة، مع العمل على نقل مسؤولية 

 .حتمل نتائج افالس البنوك وإضطراا من دافعي الضرائب إىل البنوك

ع املايل عن النجاح املبدئي ملشروع اإلحتاد املصريف يف تعزيز صالبة القطاع تشري مؤشرات كفاية رأس املال، السيولة والرف �

 .املصريف

ويف األخري ميكن القول بأن اإلصالحات التنظيمية املصرفية يف منطقة اليورو قد برزت يف شكل احتاد مصريف يقوم على دليل قواعد 

صريف ال يزال قيد اإلنشاء، إال أن الدعم السياسي الذي حيظى به موحد ومجلة من الركائز، وعلى الرغم من أن مشروع االحتاد امل

  .هذا املشروع يعطي إشارات إجيابية عن جناحه يف تقليل درجات التفاوت بني دول منطقة اليورو

  قائمة اإلحاالت واهلوامش
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